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Conferinţa Internaţională de Energetică Industrială (CIEI) 

 
În perioada 14 si 15 aprilie 2011, Catedra de Energetică şi Inginerie Electrică din  

cadrul Facultăţii  de Inginerie din Universitatea “Vasile Alecsandri”din  Bacău, a organizat 

Conferinţa Internaţională de Energetică Industrială (CIEI). 

Conferinţa CIEI 2011, face parte din seria manifestărilor dedicate aniversării a 50 de 

ani de învăţământ superior şi 35 de ani de învăţământ tehnic superior în Universitatea “Vasile 

Alecsandri” din Bacău. 

 Prima zi a conferinţei a făcut parte din programul european EU Sustainable Energy 

Week (EUSEW), program organizat de către Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi 

Inovare (EACI), în numele Comisiei Europene, Direcţia Generală pentru Energie.  

Conferinţa Internaţională CIEI 2011 a fost organizată sub egida Comitetului Naţional 

Roman al CIGRE împreună cu C.N. Transelectrica S.A., S.C. CET S.A. Bacău, Electro 

Standard S. R.L. Bacău şi Camera de Comerţ şi Industrie Bacău.  

 Conferinţa a fost deschisă specialiştilor din unităţile de învăţământ superior, cercetare, 

proiectare, exploatare, întreţinere, producătorilor de echipamente/produse şi furnizorilor de 

servicii din domeniul producerii, transportului, distribuţiei şi consumului de energie electrică 

şi termică. În cadrul conferinţei au fost abordate teme cu privire la eficienţa energetică pe 

întreg lanţul, de la producătorii de căldură şi de energie electrică până la consumatori, 

utilizarea surselor regenerabile de energie, conducerea proceselor energetice şi, nu în ultimul 

rând, protecţia mediului în energetică. În cadrul celor 2 zile ale conferinţei, la parterul 

corpului D al Universitatii “Vasile Alecsandri” din Bacau a fost  organizată o expoziţie la care 

au participat firme de profil şi în cadrul căreia vizitatorii au primit informaţii despre produse, 

tehnologii, servicii şi inovări din domeniul energiei.  

 
 
 

Discuţii privind dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu Universitatea  
Politehnica din Torino, Italia 

 
 

În perioada 15 – 20 mai 2011, domnul prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEFF, rectorul 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a efectuat o vizită de lucru la Universitatea  
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Politehnica din Torino, Italia. Discuţiile purtate cu domnul prof.univ.dr.ing. Francesco 

PROFUMO, rectorul Universităţii partenere, au vizat următoarele aspecte: 

1. pregătirea unui parteneriat în domeniul burselor doctorale în Ingineria mediului, a 

unui doctorat în cotutelă în domeniul Ingineria mediului, precum şi înfiinţarea la 

Bacău a unui program de studii universitare de licenţă, în limba italiană, în 

domeniul Ingineriei ambientale;  

2. prelungirea acordului de schimburi de studenţi prin intermediul programului LLP 

Erasmus. 

Cu această ocazie au fost înmânate şi materialele promoţionale dedicate  aniversării 

celor 50 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. (Foto nr.1-4) 

 

Foto nr.1 
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Foto nr.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto nr.3 
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Foto nr.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Acorduri noi semnate cu Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse, 
Bulgaria 

 
 
 

În perioada 18 – 20 aprilie 2011, domnul prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff, Rectorul 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, s-a întâlnit în Bulgaria cu omologul său, domnul 

prof.univ.dr.ing. Hristo Beloev, rectorul Universităţii „Angel Kanchev” din Ruse.  

(Foto nr.5-6) 

Cu această ocazie s-au semnat următoarele acorduri: 

1. acorduri pentru realizarea doctoratului în cotutelă; 

2. acorduri de parteneriat privind bursele doctorale şi colaborarea în cadrul activităţii 

de  cercetare;  

3. prelungirea acordului de schimburi de studenţi prin intermediul programului LLP 

Erasmus. 
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Foto nr.5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto nr.6 
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Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a sărbătorit 50 de ani de la 
înfiinţare 

 
 

 

În perioada 23-29 mai 2011, Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, a îmbrăcat haine de sărbătoare. 

Manifestările dedicate celor 50 de ani învăţământ superior 

băcăuan au început de luni, 23 mai 2011, ora 9.00, cu „Ziua 

porţilor deschise”, prilej cu care peste 1000 de elevi din 

judeţele Bacău şi Neamţ au vizitat amfiteatrele, 

laboratoarele, baza sportivă, şi biblioteca Universităţii, luând totodată cunoştinţă şi cu oferta 

educaţională pentru anul universitar 2011-2012. Tot luni, începând cu ora 15.00, în aula 

Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc prima şedinţa festivă a Senatului, care 

a cuprins două momente importante: primul a fost  reprezentat de dezvelirea plăcilor omagiale 

dedicate celor 50 de ani de învăţământ superior băcăuan, iar al doilea moment l-a constituit un  

omagiu adus înaintaşilor.  Cu această ocazie, conform hotărârii Senatului, s-au  acordat  

Diplome de Onoare tuturor cadrelor didactice care au funcţionat în cadrul Universităţii, şi 

titlul de Profesor Emerit tuturor cadrelor didactice care au deţinut funcţii de conducere de-a 

lungul timpului în Universitate. 

Manifestările au continuat astfel: 

- Marţi, 24 mai de Cursul festiv al promoţiei 2011 (cea de-a 48-a promoţie a 

Universităţii), Conferinţa studenţilor din cadrul DPPD – “Mesaj pentruTINE(RI)” – , 

manifestare inclusă în Săptămâna Europeană a Tineretului şi  Colocviul Internaţional “Moduri 

de reprezentare a locului şi spaţiului în discursul cultural european/globaliza(n)t”. 

- Miercuri, 25 mai la Facultatea de Inginerie s-au deschis lucrările celei de-a IX-a 

ediţii a Conferinţei Internaţionale OPROTEH 2011 – la care au participat numeroşi delegaţi 

din Italia, Grecia, Spania, Israel, Bulgaria, Serbia , Maroc, Republica Moldova şi România. 

Aniversarea celor 50 de ani de învăţământ superior băcăuan  a continuat cu lansarea de 

carte a prof.univ.dr. Gheorghe Mustaţă  - “Gh. Hasan, incidentele mele cu  lumea”. Profesorul 

universitar doctor Gh. Hassan a fost primul rector al Universităţii. 

“Seara absolventului”, a fost acţiunea care încheiat seria evenimentelor de miercuri. 

- Şedinţa festivă a Senatului de joi 26 mai, unde s-au acordat plachete aniversare şi 

Diplome Jubiliare tuturor participanţilor din ţară şi străinătate, precum şi oficialităţilor locale 
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şi colaboratorilor instituţiei de învăţământ, a fost precedată de acordarea titlului de Doctor 

Honoris Causa, doamnei  prof.univ.dr.  Doina Banciu de la Universitatea din Bucureşti.   

S-au primit mesaje de felicitare de la Universităţi din Franţa, Italia, Spania, Grecia, 

Serbia, Republica Moldova, Maroc, de la Ambasada Franţei din Bucureşti, de la AUF 

(Agenţia Universitară a Francofoniei), precum şi de la numeroase Universităţi din ţară. 

Mesaje deosebite au transmis de asemenea şi reprezentanţii instituţiilor administrative locale 

şi a societăţilor comerciale locale. 

  - Vineri, 27 mai, la Facultate de Ştiinţe a avut loc deschiderea Conferinţei Naţionale 

cu participare Internaţională de Matematică “Gheorghe Vrânceanu”. Printre invitaţii de marcă 

ai conferinţei s-au numărat academicienii Radu Miron, Mitrofan Cioban şi Ioan Tomescu. În 

cadrul evenimentelor asociate conferinţei, au avut loc două prezentări de cărţi ştiinţifice 

publicate în 2011 de către cadrele didactice ale Catedrei de Matematică şi Informatică. Este 

vorba despre cartea “Modern optimization”, având ca autori pe profesorii universitari Vasile 

Postolică de la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău şi Angel Garrido de la UNED, 

Madrid, Spania, publicată la Editura Matrix Rom din Bucureşti şi despre cartea “Modern 

Paradigms in Computer Science and Applied Mathematics: a handbook for PhD students and 

researchers” coordonată de Bogdan Pătruţ şi Cerasela Crişan, publicată la Editura AVM din 

München. 

 Tot vineri, la Centrul Europe Direct s-au desfăşurat lucrările  Forumului 

“Sustenabilitate şi politici în domeniul energetic” . 

- Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, din cadrul Universităţii 

“Vasile Alecsandri” din Bacău, a încheiat săptămâna manifestărilor omagiale, cu cea de-a 

treia ediţie a Conferinţei Internaţionale “Realizări şi perspective în domeniul educaţiei fizice 

şi sportului în contextul interdisciplinarităţii în învăţământul european”. 

Printre participanţii la eveniment s-au numărat Branislav Antala, prof.univ.dr. al 

Universităţii Comenius din Bratislava (Slovacia), preşedintele Federaţiei Internaţionale de 

Educaţie Fizică (FIEP), prof.univ.dr. Jaromír Sedláček, secretar general FIEP şi prof. univ. dr. 

Joseph Pierre de Hillerin, directorul Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport, din 

România. 
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„Ziua porţilor deschise” 
 
 
Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău, Departamentul de Consiliere 

Profesională şi Liga Studenţească a desfăşurat în ziua de 23 mai 2011 a IV-a ediţie a 

proiectului „Ziua porţilor deschise”, proiect educaţional care are ca grup ţintă tinerii din 

clasele terminale ale colegiilor şi liceelor din judeţele Bacău şi Neamţ.  

Proiectul, a deschis seria acţiunilor aniversare a celor 50 de ani de existenţă a 

universităţii şi a devenit cunoscut şi recunoscut pentru învăţământul liceal, reuşind să atragă 

în fiecare an un număr în creştere de participanţi.  

În perioada proiectului, activităţile desfăşurate de studenţi, elevi şi profesori au vizat 

următoarele aspecte:  

 promovarea proiectului şi a ofertei educaţionale pentru anul universitar următor;  

 cunoaşterea, de către elevi, a întregii oferte educaţionale a Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău;  

 realizarea unui autentic şi nemijlocit dialog între reprezentanţii facultăţilor şi liceeni, 

pe baza ofertelor prezentate, în raport cu elementele de interes ale grupului ţinţă; 

 stimularea intereselor de cunoaştere şi a motivaţiei pentru învăţare în vederea alegerii 

unui program de studii la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

 transferul unor experienţe socio-culturale şi intelectuale de la studenţi, către elevi, prin 

schimbul de experienţă iniţiat şi susţinut de Liga Studenţească în cadrul proiectului; 

 cunoaşterea universităţii (ca instituţie de formare), a bazei sale materiale şi de carte, a 

oportunităţilor oferite de campus, cantină, cămine şi bibliotecă cu ocazia vizitării 

instituţiei care va fi organizată cu acest prilej pentru oaspeţi. 

 

 

Cursul festiv al promoţiei 2011 
Cursul festiv al promoţiei 2011, a avut loc, marţi 24 mai, începând cu ora 11.00, la 

Sala Sporturilor din Bacău, după tradiţionala defilare prin oraş.  

La eveniment au fost alături de studenţi, cadrele didactice, conducerea Universităţii, 

oficialităţile locale şi judeţene invitate la această sărbătoare, precum şi colaboratori din mediul 

economic, cultural şi sportiv. 

Celor 2.037 de studenţi, absolvenţi ai cursurilor de licenţă, master universitar şi master 

post-universitar, s-au adăugat şi cei 260 de absolvenţi ai promoţiei din martie 2011. 
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Domnul prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff, Rector al Universităţii,  a subliniat faptul 

că  “ aceştia au studiat 20 de programe de licenţă, 12 programe de master universitar şi alte 11 

programe de master post-universitar.” Cursul festiv al absolvenţilor promoţiei 2011 a 

Universitatii “Vasile Alecsandri” s-a  înscris în seria manifestărilor dedicate împlinirii a 50 de 

ani de la înfiinţarea instituţiei de învăţământ superior băcăuan.  

 

A IX-a ediţie a Conferinţei Internaţionale “Optimizarea Proiectării 

Constructive şi Tehnologice în Construcţia de Maşini” (OPROTEH) 
 

Cea de-a IX-a ediţie a Conferinţei Internaţionale “Optimizarea Proiectării Constructive 

şi Tehnologice în Construcţia de Maşini” (OPROTEH), organizată de Facultatea de Inginerie, 

a fost dedicată de asemeni, aniversării a 50 de ani de învăţământ superior şi 35 de ani de 

învăţământ tehnic superior băcăuan.  

Pe 25 şi 26 mai, au susţinut prelegeri, profesori universitari de la instituţii de 

învăţământ superior din România, Franţa, Grecia, Spania, Armenia, Serbia, Republica 

Moldova, Bulgaria, Italia şi Maroc.  

Oaspeţii conferinţei au participat joi, 26 mai 2011, ora 13.00, la o întâlnire festivă a 

Senatului Universităţii, unde au fost invitaţi toţi rectorii universităţilor din ţară, precum şi 

oficialităţi locale şi colaboratori ai instituţiei de învăţământ. Cu această ocazie, tuturor 

participanţilor li s-au acordat plachete aniversare şi Diplome Jubiliare. 

Aniversarea celor 50 de ani de învăţământ superior băcăuan a continuat pe 25 mai, cu 

o lansare de carte a prof.univ.dr. Gheorghe Mustaţă - “Gh. Hasan, incidentele mele cu lumea”, 

dar şi cu alte simpozioane organizate la nivelul fiecărei facultăţi.  
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Conferinţa Naţională de Matematică şi Informatică “Gheorghe 

Vrănceanu” 

 
Catedra de Matematică şi Informatică de la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii 

“Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat, în zilele de 26, 27 şi 28 mai 2011, Conferinţa 

Naţională de Matematică şi Informatică “Gheorghe Vrănceanu”, cu participare internaţională. 

Acest eveniment se înscrie  în suita  manifestărilor ştiinţifice organizate cu ocazia 

aniversării a 50 de ani de învăţământ superior la Bacău.  

Manifestarea continuă tradiţia conferinţelor organizate în anii 1991, 1996, 2001, 2006, 

2007, 2008 şi 2009, precum şi a numeroase sesiuni ştiinţifice organizate, de regulă la 3 ani, 

înainte de 1990. Printre invitaţii de marcă ai conferinţei s-au numărat academicienii Radu 

Miron, Mitrofan Cioban şi Ioan Tomescu. La conferinţă au participat cadre universitare din 

domeniile Matematică şi Informatică din Spania, Israel, Republica Moldova şi de la 

Universitatea din Bucureşti şi de la universităţile “Al. I. Cuza” din Iaşi, “Babeş-Bolyai” din 

Cluj, “Dunărea de Jos” din Galaţi, “Gheorghe Asachi” din Iaşi, “Lucian Blaga” din Sibiu, 

“Petrol-Gaze” din Ploieşti, “Transilvania” din Braşov, “Dimitrie Cantemir” din Braşov, 

Academia forţelor terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu şi Universitatea din Piteşti.  

În cadrul evenimentelor asociate conferinţei, a avut loc prezentarea a două cărţi 

ştiinţifice publicate în 2011 de către membri ai Catedrei de Matematică şi Informatică.  Este 

vorba despre cartea “Modern optimization”, având ca autori pe profesorii universitari Vasile 

Postolică de la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău şi Angel Garrido de la UNED, 

Madrid, Spania, publicată la Editura Matrix Rom din Bucureşti şi despre cartea “Modern 

Paradigms in Computer Science and Applied Mathematics: a handbook for PhD students and 

researchers” coordonată de Bogdan Pătruţ şi Cerasela Crişan, publicată la Editura AVM din 

München.  
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Conferinţa Internaţională a Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii - “Realizari si perspective in domeniul educatiei fizice si sportului 

în contextul interdisciplinarităţii învăţământului european” 

. 

Universitari din ţară şi din străinatate, membri şi preşedinţi ai unor federaţii 

internaţionale în domeniul sportului au participat, în perioada 27 – 28 mai 2011, în Bacău, la 

cea de-a treia ediţie a Conferinţei internaţionale “Realizări şi perspective în domeniul 

educaţiei fizice şi sportului în contextul interdisciplinarităţii învăţământului european”, 

organizată de Facultatea de Şiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, a Universităţii “Vasile 

Alecsandri”. Oaspeţi din Slovacia, Slovenia, Serbia şi din România, de la centrele universitare 

din Bucureşti, Iaşi, Brasov, Constanţa şi Galaţi au felicitat gazdele cu ocazia aniversării în 

acest an a 50 de ani de învăţământ superior şi le-au oferit în dar cupe, diplome sau plachete. 

Gestul a fost reciproc, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacau acordind  invitaţilor săi o 

diplome şi plachete jubiliare.  

Printre participanţii la eveniment s-au numărat Branislav Antala, preşedintele 

Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică (FIEP), prof.univ.dr. al Universităţii Comenius 

din Bratislava (Slovacia), universitarul Jaromír Sedláček, secretar general FIEP, sau prof. 

univ. dr. Joseph Pierre de Hillerin, directorul Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport, 

din România. Oaspeţii aflati pentru a doua oară în Bacău au remarcat evoluţia “cel putin 

administrativă” a universităţii băcauane .După momentul festiv din deschidere, evenimentul a 

continuat pe secţiuni, cu dezbateri şi prezentări ştiinţifice. Preşedinte al conferinţei a fost 
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conf.univ.dr. Dănut Mârza, decan al Facultătii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii 

din Bacău. (Articol preluat din cotidianul  « Ziarul de Bacău »din 30 mai 2011) 

 

Conferinţa Naţională „Paradigme ale comunicării în  

postmodernitate” 
 

            Colectivul Catedrei de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Facultăţii de Litere, din 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a organizat prima ediţie a Conferinţei Naţionale 

„Paradigme ale comunicarii în postmodernitate”. Comunicările ştiinţifice au fost susţinute în 

cadrul unor secţiuni tematice. “Este prima ediţie a acestei conferinţe, pe care ne dorim să o 

continuăm şi în alţi ani. Scopul manifestării vizează, pe de o parte, antrenarea tinerilor 

cercetători - şi aici mă refer la asistenţi universitari, lectori, preparatori, dar şi conferenţiari şi 

profesori universitari specialişti în domeniu, iar pe de altă parte este benefică pentru 

specialişti din alte domenii precum psihologie, sociologie sau asistenţă socială.  

Toată conferinţa va avea, în final, un impact major asupra formării profesionale a 

studenţilor”, a explicat conf.univ. Constanţa Dumitriu, şef Catedră de Ştiinţe ale Comunicării. 

Conferinţa a fost structurată pe trei secţiuni, cu tematici diferite, de la „Mass-media între noile 

TIC (tehnologii ale informaţiei şi comunicării) şi vechile ticuri ale manipulării”, pînă la 

„Reprezentări ale celuilalt în postmodernitate” şi „Comunicare socială, politică şi modele de 

(inter)acţiune post-moderniste”.  

Toate comunicările ştiinţifice, aproape 30 ca număr, au fost susţinute de specialişti şi 

profesionişti ai comunicării, de la universitatea băcăuană, dar şi de la Universitatea 

„Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Jurnalism şi Stiinţele Comunicării Bucureşti, Academia 

Română, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, Asociaţia 

„Contemporanul”, Universitatea Ecologica Bucureşti, Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti 

şi Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi. “Această conferinţă este o primă deschidere pe cont 

propriu a colectivului Catedrei de Ştiinţe ale Comunicării. Este o iniţiativă pornită de tinerii 

din catedră, care s-a concretizat intr-un termen relativ scurt, care a mobilizat şi cercetători din 

alte centre universitare. Ne dorim să reuşim şi să ajungem ca această conferinţă să aibă şi o 

deschidere internaţională”, a afirmat dl. conf.univ.dr.Gabriel Mardare, de la Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău.  


